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Z'ARZĄDZENIE NR 31/14

WOJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 4 sierpnia 2BL4 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczrycieli kontmktowych

ubregających się o awans na nauczyciela mianowanego

Na podstawię art. 9 g ust. 2, art.91 d pkt 2 ustawy z dniaŻ6 sĘcruia 1982 roku

- KartaNauczyciela(Dz.U. zŻ0t4 r. poz.191) zarządzam' co następuje:

$ 1. Powofuje się komisje egzaminacyjne dla nauczrycieli kontraktowych,

ktotzy ńoĘlri wnioski o wszczęcie postpowania egzaminaryjnego na stopień

nauczyciela mianowanego w składach osobowych ustalonych w załącntkach tu t,2
niniej szeg o ZaruSzenia.

$ 2. l. Uczęstnictwo w pracach komisji egzaminacyjtej przez paszczególnych jej

członków lub uczestrictwo osoby zastępującej nieobecnego cźonka komisji w jej

pracach uzaLeźmianejest od przedłaŻenia imięnnego upowazrrienia wystawionego w

forrrrie pisemnej przęz organ wskazujący swojego przedstawiciela do prac w komisji.

2. Upowaźnienie, o którym mo\ła w ust. l naleĘ przedłoĘć w dniu

przeprowadzenia egzaminu, najpóźniej przed rozpłęąciem prac komisji.

$ 3. Wykonanie Zarządzeoia powierza się Kierownikowi l$/ydziału oświaty'

Kulfury i Sporfu Urzędu Gminy Bartniczka.

$ 4. Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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' w Jastrzębiu ubiegairyęj się o awffis na nauczyciela mimowanego:

1. Teffia Rł*Ło-przex'odnicąpa komisji

Ż- Pr;zń#agqięiel orya*ł: $Ffie!Ę}jsęgp tńz*r sagogisany
3. Iwoła Grąybowska- Ęrekfor s*oły

4. Jolmta Gnrchlik- ekspfft

5. Iwolra Jabcąńska- ękspąt

6- Przedstawicięl zrłłiry1gł zawodowęo N$u -$olidarrłośćT Pracsvff*ków

oświa$ w Brodniey
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/l skład Kamisji Egzaminasyjrrej ds pffip$o}lraducfłia sts$wania
I

ęgZ*rglŻerx;fillęgo sta Pani lzabeli Carbixeą fia$szY$islki Publicmęc Gi*lrtazjlrm

w Jastrzębiu ubiegającej się o awans na nauszycięla mianolvanego:

1. Tęresa Rrlko-prr.errodnłWkornisji

2. ?tzędstawbiet o'rganu ryarr*jąpęo ffiśaer pdagogicmy

3. Iwona Grzyborrska- dyrektor szkdy

4. Jolanta Grushtik- eksport

5. Affia Szajewska- ekryat

6. Przęd*tawiciel zvłiąz]*łł za$CIdfirsgo NszZ' ,,$olidarnoóć" Praso*vników

oświaty w Bro&icy


